
 
 
Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard  
 

Na temelju članka 37. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u vezi članka 28. Poslovnika, Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i 
životni standard na 8. sjednici održanoj 01. lipnja 2015. godine razmatralo je Nacrt prijedloga 
zakona o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s 
Konačnim prijedlogom zakona. 
 

Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva usvojeno je sljedeće  
 

 
MIŠLJENJE 

 
 
1. Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska udruga poslodavaca i Matica hrvatskih sindikata 

podržava donošenje Nacrta prijedloga zakona o izmjeni zakona o stambenoj štednji i 
državnom poticanju stambene štednje, s Konačnim prijedlogom zakona. 

2. Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske ne podržavaju 
donošenje Nacrta prijedloga zakona o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom 
poticanju stambene štednje, s Konačnim prijedlogom zakona. 

3. Ovom mišljenju prilaže se izdvojeno mišljenje Nezavisnih hrvatskih sindikata. 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA 
 
Ponajprije želimo napomenuti kako se nije poštivao rok za javnu raspravu u prosincu 2014. 
godine na Prijedlog Uredbe o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju 
stambene štednje, a što je još važnije, Uredba koja je stupila na snagu i sada se potvrđuje 
prijedlogom ovog Zakona, razlikuje se od Prijedloga Uredbe na koju smo se očitovali u sklopu 
javne rasprave. Naime, promijenjen je drugi parametar koji je sastavni dio formule za 
izračunavanje postotka državnih poticajnih sredstava na način da se umjesto aritmetičke 
sredine prinosa do dospijeća na obveznice RH izdane u HRK uz valutnu klauzulu u EUR 
propisuje pola aritmetičke sredine što bitno utječe na postotak tj. iznos državnih poticajnih 
sredstava. 
Već smo napominjali u našem očitovanju u sklopu javne rasprave kako postoje određene 
neusklađenosti s planiranim financijskim sredstvima iz državnog proračuna te kako se nikako 
ne smije zanemariti činjenica da prekid isplate poticaja te česte izmjene postotka državnih 
poticaja do donošenja konačne odluke o budućnosti sustava stambene štednje predstavljaju 
neopravdan prekid zakonskog kontinuiteta, a uslijed kojega štediše gube povjerenje u 
sigurnost stambene štednje i prinosa koje očekuju.  
Cijenimo namjeru odustajanja od ukidanja isplate državnih poticajnih sredstava i donošenje 
formule koja bi trebala omogućiti jasan način izračuna postotka državnih poticajnih sredstava, 
ali moramo napomenuti kako postotak državnih poticajnih sredstava za 2015. godinu, u 
iznosu od 4,9%, nije izračunat u skladu s propisanim u Uredbi koja se potvrđuje ovim 
Prijedlogom zakona. Naime, greška je nastala kod drugog parametra iz formule, točnije 
faktora stabilizacije kamatne stope. Uredbom i Prijedlogom zakona propisano je kako se 
„faktor stabilizacije kamatne stope izračunava jednom godišnje kao pola aritmetičke sredine 
prinosa do dospijeća na obveznice RH izdane u kunama uz valutnu klauzulu u eurima s 
preostalim rokom do dospijeća od pet godina za razdoblje od 12 mjeseci počevši od 
srpnja prethodne godine do lipnja tekuće godine temeljem objavljenih podataka Hrvatske 
narodne banke, a ako nije dostupan podatak o prinosu do dospijeća obveznica s 
preostalim rokom dospijeća od 5 godina, uzima se pola aritmetičke sredine prinosa do 
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dospijeća najbližih obveznica s većim preostalim rokom do dospijeća“. Prema podacima 
HNB-a vidljivo je kako za propisano vremensko razdoblje nisu postojali podaci o prinosu 
do dospijeća obveznica s preostalim rokom dospijeća od 5 godina, već samo za 6 
godina što je najbliži veći preostali rok do dospijeća. Postotak državnih poticajnih 
sredstava u iznosu od 4,9% izračunat je na temelju podataka o prinosu do dospijeća 
obveznica s preostalim rokom dospijeća od 5 godina, ali na temelju podataka za 5 
mjeseci u razdoblju od lipnja 2014. do listopada 2014. godine što nije u skladu s 
propisanim u Uredbi i Prijedlogu zakona. Osim što to nisu podaci za 12 mjeseci, 
vremensko razdoblje za koje su iskorišteni nije u skladu s propisanim vremenskim 
razdobljem. Za propisano vremensko razdoblje postoje podaci o prinosu obveznica s 
preostalim rokom dospijeća od 6 godina pa se postavlja pitanje zašto to nije korišteno 
za izračun i zašto ministar financija tj. Vlada propisuje postotak državnih poticajnih 
sredstava, kad već postoji „jasna formula“? Prema trenutnim podacima HNB-a 
postotak državnih poticajnih sredstava za 2015. godinu usklađen s propisanim 
Uredbom iznosio bi 5,3%, a ne 4,9%. Želimo još napomenuti kako smo primijetili da su se 
iznosi prinosa do dospijeća na obveznice RH, izdane u kunama uz valutnu klauzulu u eurima, 
po pojedinim mjesecima mijenjali u odnosu na dostupne podatke u prosincu 2014. godine, što 
dodatno dovodi u pitanje razvidnost same formule te temeljem nje izračunatog iznosa 
državnih poticajnih sredstava. Ako već HNB naknadno korigira podatke o prinosima do 
dospijeća na obveznice RH, upitno je koliko je to pogodan parametar koji bi bio 
sastavni dio formule. 
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